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LightAir AB (publ)
Halvårsrapport 2022

•	 Orderingången för första halvåret uppgick 
till 8 343 TSEK (7 600). Orderboken vid 
halvårsskiftet uppgick till 7 364 TSEK 
(4 289), varav 6 254 TSEK (1 589) i 
abonnemangsintäkter kommande tolv 
månader.

o Konceptet Health+ uppgick 
vid halvårsskiftet till cirka 850 
abonnemang (285) med intäkter 
om 6 254 TSEK (1 589) per år.

•	 Nettoomsättningen för första halvåret 
uppgick till 7 129 TSEK (8 588).

•	 Rörelseresultatet före avskrivningar, 
EBITDA, för första halvåret uppgick till 
-6 780 TSEK (-6 312).

•	 Resultat per aktie för första halvåret 
uppgick till -0,24 SEK (-0,19).

•	 Resultat per aktie efter utspädning för 
första halvåret uppgick till -0,24 SEK 
(-0,19).

•	 Kassaflödet från den löpande 
verksamheten för första halvåret uppgick 
till -5 720 TSEK (-7 590).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

LightAir har pågående diskussioner 
angående förvärv av ett nordiskt 
försäljningsbolag av kommersiella 
och industriella luftrenare. Bolaget 
har de senaste åren haft en 
omsättning på 12–13 MSEK och 
6–7 MSEK i EBITDA per år. Förvärvet 
skulle stärka LightAirs position på 
den nordiska hemmamarknaden 
och vidga försäljningskanalerna. 
I samband med planering 
av detta utarbetas också en 
finansieringsstruktur för bolagets 
kommande utveckling.

Styrelsen arbetar med LightAirs 
kapitalstruktur för fortsatt drift 
och arbetar aktivt med en lösning 
för bolagets finansiering. Det 
pågår bland annat diskussioner 
med LightAirs största aktieägare 
för att säkra villkoren för en 
kapitalanskaffning.

Förvärvet av LightAir Industrial AB (Cair AB)

LightAir förvärvade bolaget 
LightAir Industrial AB (Cair AB) 
samt patent och rättigheter 
för CellFlow-teknologin genom 
apportemission som beslutades 
av extra bolagsstämma den 16 
mars. LightAir Industrial AB har 
de senaste åren haft en årlig 
omsättning och EBITDA på 9-13 
MSEK respektive 1-3 MSEK. 
Genom förvärvet förstärker LightAir 
påtagligt potentialen för såväl 
ökad omsättning och resultat som 
värdeökning. Bland annat adderas 
drygt 500 abonnemang i Finland, 
vilka årligen genererar intäkter om 
4,8 MSEK och som kompletterar 
LightAirs pågående uppbyggnad av 
ett kommersiellt affärssegment.

Då förvärvet genomfördes den 16 
mars 2022, bidrog förvärvat bolag 
inte med någon nettoomsättning 
i början av året. Om förvärvet ägt 
rum den 1 januari 2022, bedömer 
ledningen att förvärvat bolag 
skulle bidragit till koncernens 
nettoomsättning under perioden 
1 januari – 16 mars 2022 med 1,5 
MSEK.
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Nyckeltal    
                                                                                                                                jan - juni  jan - dec  
Koncernen (TSEK) 2022 2021 2021 
    
Nettoomsättning 7 129 8 588 17 161
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) -6 780 -6 312 -12 697
Rörelseresultat -10 245 -8 998 -20 153
Resultat före skatt -10 212 -8 977 -20 304
Periodens resultat -12 212 -8 977 -22 304
Soliditet, % 79,4 88,8 81,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 720 -7 590 -11 220
Medelantalet medarbetare 10 7 8

Nyckeltal och aktiedata

För definitioner av nyckeltal hänvisas till avsnittet Definitioner på sidan 22 
i årsredovisningen för 2021.

Aktiedata    
                                                                                                                               jan - juni  jan - dec  
 2022 2021 2021  
    
Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,24 -0,19 -0,48
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,24 -0,19 -0,48
Eget kapital per aktie, SEK 0,95 1,22 0,93
Börskurs vid periodens slut, SEK 1,88 3,45 3,08
Genomsnittligt antal aktier (tusental) 50 164 46 372 46 372
Antal aktier vid periodens slut (tusental) 52 872 46 372 46 372

Nyckeltal - halvårsöversikt     
 jan - juni juli - dec jan - juni juli - dec jan - juni
Koncernen (TSEK) 2022 2021 2021 2020 2020
     
Nettoomsättning 7 129 8 573 8 588 11 431 16 234
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) -6 780 -6 385 -6 312 -3 015 -3 266
Rörelseresultat -10 245 -11 155 -8 998 -5 566 -5 610
Resultat före skatt -10 212 -11 327 -8 977 -5 973 -5 886
Periodens resultat -12 212 -13 327 -8 977 -5 973 -5 886
Soliditet, % 79,4 81,2 88,8 88,2 59,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 720 -3 630 -9 090 -10 222 -1 888
Medelantalet medarbetare 10 9 7 5 5



6 LightAir AB (publ)    Halvårsrapport  2022

Under 2022 fortsätter LightAir sin strategiska 
justering mot Professional Solutions, vilket 
utgörs av de kommersiella och industriella 
segmenten. Bolagets huvudfokus återfinns 
numera inom industri, kontor och skolor, 
samt därtill hörande förvärv. Vi har en positiv 
utveckling inom det industriella segmentet, 
och till viss del även inom det kommersiella 
segmentet. Försäljning till konsumentledet, 
vilket främst sker i samarbete med 
återförsäljare och distributörer, genomgår 
dock en klart utmanande period.

Förhandlar om nytt förvärv
LightAir AB (publ) (”LightAir”) har en pågående 
diskussion angående förvärv av ett nordiskt 
försäljningsbolag av kommersiella och 
industriella luftrenare. Bolaget har de senaste 
åren haft en omsättning på 12–13 MSEK och 
6–7 MSEK i EBITDA per år. Förvärvet skulle 
stärka LightAirs position på den nordiska 
marknaden och vidga försäljningskanalerna. 
Bland annat skulle drygt 1 500 abonnemang 
adderas, vilka årligen genererar intäkter om 
drygt 10 MSEK och som skulle komplettera 
LightAirs pågående uppbyggnad av ett 
kommersiellt- och industriellt affärssegment. 
Förhandlingar och vidare information 
förväntas vara sammanställt inom ett 
par månader under förutsättning att 
tillfredställande due diligence är genomförd. 
I samband med planering av detta utarbetas 
också en finansieringsstruktur för bolagets 
kommande utveckling.

Lyckat förvärv bäddar för framtiden 
Som ett led i bolagets långsiktiga 
strategiomläggning genomfördes i mars 

Lars Liljeholm, LightAirs VD, kommenterar

ett förvärv av LightAir Industrial AB (Cair AB) 
(«Industrial»). Detta har givit oss en betydligt 
bredare produktportfölj med ett industriellt 
erbjudande. Viktigt är även de utökade 
resurser för produktion och produktutveckling 
vi erhållit i Åkersberga, dit vi under perioden 
flyttat vårt huvudkontor. Genom förvärvet 
har vi även inlemmat Industrials finska filial 
i vår verksamhet, vilket stärker LightAirs 
organisation och försäljningskanaler.

En dedikerad satsning på de kommersiella- 
och industriella segmenten är av yttersta vikt 
för oss som bolag. Vi får nu fortlöpande insikter 
kring vår teknologis konkurrensfördelar inom 
nya delsegment. Det finns stora behov för 
LightAirs produktsortiment med resurssnåla 
produkter, där hög reningskapacitet i 
kombination med begränsat underhållsbehov, 
låga ljudnivåer och minimal energiförbrukning 
är prioriterat.

I förvärvet ingick även en option för LightAir att 
förvärva 51 % av ett projekt inom ventilation/
HVAC för den europeiska marknaden. 
Dessutom innebar affären att patent och 
rättigheter överlåtits till LightAir. Vi står i dag 
än bättre rustade ur ett immaterialrättsligt 
perspektiv. 

Förvärvet av Industrial är en viktig milstolpe 
och ett första steg i vår förvärvsstrategi, som 
tillsammans med vår satsning på B2B ska stå 
för lejonparten av vår framtida utveckling. 
Vi fortsätter kontinuerligt arbetet att söka 
kompletterande bolag inom Professional 
Solutions. Förvärv kan ge kortsiktiga positiva 
effekter på resultatet, men framför allt ser 
vi hur det kan stärka oss på lång sikt och 
snabbare ta oss mot uppsatta mål att bygga 
en stark och lönsam internationell aktör inom 
vår nisch.

”Förvärvet skulle stärka 
LightAirs position på den 

nordiska marknaden.”
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Början av 2022 har dock varit utmanande 
för LightAir med en vikande organisk 
försäljning inom den traditionella och än mer 
konkurrensutsatta konsumentsidan. Efter en 
markant ökad efterfrågan i samband med 
pandemins utbrott under första halvåret 
2020 avtog efterfrågan under senare delen 
av året, och någon återhämtning har tyvärr 
inte kunnat skönjas under efterföljande tid.

Strategisk inriktning mot industri och 
kontor
Branschjämförelser visar på hur LightAirs 
teknologier är marknadsledande avseende 
energieffektiv luftrening. Värdet av vår 
produktportfölj och dess egenskaper kan 
starkast förmedlas inom Professional 
Solutions, där låga livscykelkostnader och 
hållbara produkter har starka företräden.

Vid en utvärdering av offerter kring exempelvis 
luftrenare tittar professionella inköpare på 
de olika förslagens livscykelkostnad, eller 
LCC (Life Cycle Cost) som det ofta kallas. 
En anledning till att LCC-analyser, som 
fokuserar på totalkostnaderna under hela 
livslängden, är viktiga vid upphandlingar är 
exempelvis att energikostnaderna för att 
driva utrustningen ofta är betydligt högre än 
själva investeringskostnaden. Med kännedom 
om energimarknadens utmaningar framöver 
så konstateras att CellFlow-teknologin 
erbjuder en högre reningskapacitet till en 
energiförbrukning ofta motsvarande mellan 
en tiondel och en fjärdedel av konkurrerande 
lösningar. 
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Därutöver har vi en snabbfotad och 
opportunistisk inställning till såväl befintliga 
som nya samarbeten runt om i världen. Under 
första halvåret har vi bland annat tecknat 
distributionsavtal med ett indonesiskt bolag, 
som har fokus på det kommersiella segmentet 
och med lång erfarenhet inom främst hotell- 
och restaurangbranschen. En rad lyckade 
sälj- och marknadsaktiviteter har inneburit en 
framgångsrik lokal lansering som bådar gott 
för framtiden och samarbetet har redan lett 
till ett flertal kommersiella installationer.
 

Vi har under halvåret kraftigt expanderat 
vår installerade bas inom Professional 
Solutions genom tillägget av den finländska 
verksamheten, där det genom förvärvet 
tillförts över 500 industriella och kommersiella 
prenumerationer. Dessa är installerade hos 
ledande industrier, logistikcentra, skolor, 
sjukhus, etc. Under 2022 har verksamheten i 
Finland fortsatt en positiv utveckling, genom 
nya prenumerationer som kontinuerligt 
tecknas. Under perioden har vi även 
undertecknat ett samarbetsavtal med Kesko   
Oyj, som är en stor aktör i Europa inom bland 
annat bygg-, livsmedels- och teknikhandel. 
Samarbetet är en naturlig fortsättning på en 
befintlig relation och innebär att LightAir blir 
en än mer betydande samarbetspartner för 
Kesko gällande inomhusklimat inom olika 
segment. 

Det under första halvåret nya 
återförsäljaravtalet med Trä & Miljö, vilka 
i första hand vänder sig till skolor och 
utbildningsenheter, utgör grund för fortsatt 
gemensam tillväxt inom bland annat detta 
delområde i Sverige. I samband med 
undertecknandet erhölls även en första 
order om cirka 1,7 MSEK, där ytterligare 
beställningar erhålls löpande.

Under rapportperioden har även ytterligare 
installationer av det prisbelönta konceptet 
LightAir Health+ skett på den svenska 
marknaden. Detta genom tecknade 
prenumerationer direkt med kända 
varumärken som Dustin, IF Skadeförsäkring 
och Mölnlycke Healthcare.

Internationell satsning genom distributörer
Tillsammans med bland annat distributörer, 
fortsätter vi vår internationella expansion 
på flera marknader. Benelux, Tyskland och 
Storbritannien är som tidigare nämnts våra 
initialt prioriterade nyckelmarknader utanför 
Norden.

”Genom förvärvet 
har LightAir tillförts 

över 500 industriella 
och kommersiella 
prenumerationer.”

I Mellanöstern expanderar nu en 
befintlig samarbetspartner från det 
konsumentinriktade sortimentet till de 
kommersiella och industriella segmenten 
inom Professional Solutions. En större 
organisation med specialistkunskaper inom 
området har tillsatts för att nå resultat.

Under första halvåret 2022 har vi även tecknat 
ett agentavtal för den indiska marknaden, 
vilken vi tillsammans med många aktörer 
bedömer ha ett stort behov av luftrenare 
framöver oavsett segmenttillhörighet. Många 
noterar indiska likheter med den kinesiska 
marknaden, som för cirka tio år sedan gick 
från låga försäljningsvolymer på luftrenare till 
att idag vara den enskilt största marknaden i 
världen.

Negativt resultat med långsiktig tillväxt i 
sikte
Halvåret 2022 har inneburit fortsatta 
investeringar i försäljning, omstrukturering 
och framåtriktade satsningar. Totalt sett 
redovisar LightAir ett försäljningsresultat 
om 7,1 MSEK, där endast drygt ett kvartal 
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av den förvärvade verksamheten kommer 
koncernen till godo. Om förvärvet ägt rum 
den 1 januari 2022, bedömer ledningen att 
koncernens nettoomsättning skulle uppgått 
till 8,6 MSEK. Baserat på 2021 års siffror skulle 
omsättningen per helår inklusive förvärvet 
uppgå till 24,9 MSEK (17,2).

Marknadspåverkan från konsument-
segmentet har varit negativ i högre 
utsträckning än förutsett. Några större 
försäljningsframgångar inom detta segment 
har tyvärr uteblivit hos våra återförsäljare 
och distributörer. Vi följer utvecklingen noga, 
samtidigt som detta stärker oss än mer i 
tidigare beslut att justera vår strategi mot 
Professional Solutions.   

Transport- och logistikkostnader är fortsatt 
mycket höga jämfört med tidigare, vilket haft 
en allmänt negativ påverkan. Folktomma 
kontor, under och efter pandemin, har 
fortsatt att påverka försäljningen av nya 
prenumerationer negativt. Med nämnda 
orsaker i åtanke och då försäljningen inte 
motsvarar interna och externa förvänt-
ningarna måste handlingskraftiga åtgärder 
vidtas. Därav fortgår en omstruktureringsplan   
med tillhörande resursfördelning för att följa 
den strategiska planen framåt.

Framåtblickande produktutveckling
Inom ventilation/HVAC-projektet där LightAir 
har en option att förvärva 51 %, finns inlämnat 
patent och det avses att under andra halvåret 
2022 installeras produktprototyper för vidare 
utvärdering hos större fastighetsbolag. 
Inom detta marknadsområde finns stora 
energibesparingar att vinna genom att 
använda CellFlow-teknologin, där exempelvis 
kontinuerligt utbyte av konventionella filter i 
befintliga system ej längre är nödvändigt . Lägg 
därtill en högre reningsgrad av inomhusluften, 
vilket bidrar till ett högre välmående och 
förbättrad livskvalité.

Vi utökar nu även produktsortimentet inom 
det kommersiella produktsortimentet med 
en mindre modell, CellFlow Pro400, som 
dessutom med fördel kan nyttjas inom 
konsumentsegmentet.

Under 2022 fortgår utveckling av ett 
antal nya produkter, vilka avser gynna 
såväl försäljning till konsumenter som det 
kommersiella segmentet. I ett spännande 
och långt framtaget produktkoncept används 
kork som huvudmaterial. Kork är ett helt 
biologiskt nedbrytbart och återvinningsbart 
material, vilket även har allergivänliga och 
ljuddämpande egenskaper samt ger än 
mer hållbara och miljövänliga luftrenare. 
Produktkonceptet omfattar även en stor 
innovation med tvättbara filter. Det innebär 
att filtret enkom behöver sköljas av för att 
fungera under hela produktens livslängd, 
och alltså ej behöver bytas ut för bibehållen 
effektivitet. Ett viktigt steg mot såväl mer 
hållbara som kostnadseffektivare lösningar 
inom luftrening. 

Sammanfattningsvis fortlöper LightAirs 
strategiska inriktning mot Professional 
Solutions, med tillhörande fokus på 
potentiella förvärv. Genomförd integration 
av Industrial, tillsammans med ovan nämnda 
initiativ och satsningar bedöms ge positiv 
effekt på kassaflöde och resultat kommande 
år. Vår produktportfölj och patenterade 
teknologier ligger väl i tiden och har 
grundläggande konkurrensfördelar – framför 
allt på de strategiskt utvalda marknader vi 
framgent fokuserar allt hårdare på. Vi arbetar 
beslutsamt och enträget vidare med den 
uttalade strategin gentemot Professional 
Solutions och de via Industrial kompletterande 
industriella erbjudandena, vilket tillsammans 
utgör fundament för ett lönsamt och starkare 
bolag.
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Verksamhet och resultat

Belopp inom parentes avser belopp för 
motsvarande period föregående år förutom 
belopp avseende Finansiell ställning och 
likviditet, där belopp vid utgången av 
föregående år avses.

Väsentliga händelser under första 
halvåret
LightAir förvärvade bolaget Cair AB, numera 
LightAir Industrial AB, samt patent och 
rättigheter för CellFlow-teknologin genom 
apportemission som beslutades av extra 
bolagsstämma den 16 mars. LightAir 
Industrial AB har de senaste åren haft en 
årlig omsättning och EBITDA på 9-13 MSEK 
respektive 1-3 MSEK. Genom förvärvet 
förstärker LightAir påtagligt potentialen för 
såväl ökad omsättning och resultat som 
värdeökning. Bland annat adderas drygt 500 
abonnemang i Finland, vilka årligen genererar 
intäkter om 4,8 MSEK och som kompletterar 
LightAirs pågående uppbyggnad av ett 
kommersiellt affärssegment.

LightAir undertecknade ett formellt 
återförsäljaravtal med Trä & Miljö i 
Östergötland AB och mottog i samband 
med detta en beställning av luftrenare på 
1,7 MSEK för installation hos svenska skolor. 
Slutkunderna är ofta utbildningsenheter i 
olika kommuner, där man främst är inriktade 
på hälsofrämjande åtgärder i slöjdsalar med 
tillhörande utmaningar kring luftkvalitet.

Årsstämman den 28 juni 2022 beslutade 
att bemyndiga styrelsen att besluta om 
emissioner för att LightAir ska kunna resa 
rörelsekapital, resa kapital för fortsatt 
expansion och förvärva bolag. Bemyndigandet 
är giltigt till och med årsstämman 2023.

Väsentliga händelser efter periodens 
utgång
LightAir har pågående diskussioner angående 
förvärv av ett nordiskt försäljningsbolag av 
kommersiella och industriella luftrenare. 
Bolaget har de senaste åren haft en 
omsättning på 12–13 MSEK och 6–7 MSEK i 
EBITDA per år. Förvärvet skulle stärka LightAirs 
position på den nordiska hemmamarknaden 
och vidga försäljningskanalerna. I samband 
med planering av detta utarbetas också en 
finansieringsstruktur för bolagets kommande 
utveckling.

Styrelsen arbetar med LightAirs kapitalstruktur 
för fortsatt drift och arbetar aktivt med en 
lösning för bolagets finansiering. Det pågår 
bland annat diskussioner med bolagets 
största aktieägare för att säkra villkoren för 
en kapitalanskaffning.

Nettoomsättning och resultat
Nettoomsättningen för första halvåret uppgick 
till 7 129 TSEK (8 588). Övriga rörelseintäkter 
om 514 TSEK (0) avser fakturerade kostnader 
avseende intresseföretagets verksamhet.

Rörelseresultatet för första halvåret uppgick 
till -10 245 TSEK (-8 998). Försämringen 
med 1 247 TSEK avser framför allt minskad 
omsättning och ytterligare personalresurser 
i form av personalen i LightAir Industrial AB.

Industrial-segmentet hade intäkter för första 
halvåret på 2 408 TSEK (0). Verksamheten 
förvärvades av LightAir-koncernen den 16 
mars 2022.

Health+-konceptet hade intäkter för första 
halvåret på 2 494 TSEK (2  518), både 
för försäljning och abonnemang. Antalet 
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abonnemang uppgick vid ingången av första 
halvåret till 330 (160) och vid utgången av 
första halvåret till 850 (285).

Skatt på första halvårets resultat, -2  000 
TSEK (0), avser nedskrivning av uppskjuten 
skattefordran.

Finansiell ställning och likviditet
Koncernens egna kapital uppgick till 49 995 
TSEK (43 033). Soliditeten uppgick till 79,4 
procent (81,2). Koncernens likvida medel 
uppgick till 3 339 TSEK (7 933).

Utöver likvida medel har koncernen 
vid första halvårets utgång en beviljad 
checkräkningskredit om 2 000 TSEK (2 000), 
varav utnyttjat belopp var 2 000 TSEK (0).

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten 
för första halvåret uppgick till -5 720 TSEK 
(-7 590). Förbättringen jämfört med mot-
svarande halvår föregående år, 1 870 TSEK, 
avser minskad kapitalbindning i rörelsekapital. 
Minskat kassaflöde från den löpande 
verksamheten har i hög grad motverkats av 
minskad kapitalbindning i varulager.

Det negativa kassaflödet från investerings-
verksamheten för första halvåret, -566 TSEK 
(-1 220), avser framför allt investeringar i 
produktutveckling och uthyrningsutrustning. 
Det positiva kassaflödet från finansierings-
verksamheten, 1 692 TSEK, avser erhållet lån 
från kreditinstitut. Det negativa kassaflödet 
från finansieringsverksamheten motsvarande 
period föregående år, -33 TSEK, avser 
kostnader för nyemissioner. Första halvårets 
kassaflöde uppgick till -4 594 TSEK (-8 843).

Investeringar och produktutveckling
Investeringar i inventarier för första halvåret 
uppgick till 0 TSEK (0). Försäljning och 
utrangering av inventarier uppgick till 0 TSEK 
(0). Investeringar i uthyrningsutrustning 

för första halvåret uppgick till 58 TSEK 
(511). Försäljning och utrangering av 
uthyrningsutrustning uppgick till 0 TSEK (0).

Utgifter för produktutveckling, nya patent 
och registrering av varumärken uppgick för 
första halvåret till 680 TSEK (702), 1 475 TSEK 
(0) respektive 0 TSEK (0). Nedskrivningar av 
balanserade utgifter för produktutveckling 
för första halvåret uppgick till 0 TSEK (0).

Intresseföretag
LightAir-koncernen är delägare i ett bolag 
för att utveckla, kommersialisera och 
sälja CellFlow-teknologin i Nordamerika; 
LightAir CellFlow West AB (”CellFlow 
West”). CellFlow West redovisas som 
intresseföretag i koncernen. CellFlow West 
har ingått uppdragsavtal med koncernen 
om produkt- och produktionsutveckling, 
försäljnings- och marknadsföringsutveckling 
samt operativ drift och företagsledning av 
CellFlow-produkter, inklusive finansiering av 
intresseföretagets verksamhet. Försäljning 
av CellFlow-produkter uppgick till 239 
TSEK (0). Fakturerade kostnader av LightAir 
avseende intresseföretagets verksamhet 
uppgick till 514 TSEK (0). Resultatet från 
intresseföretaget, -142 TSEK (-2), motsvarar 
koncernens andel av intresseföretagets 
resultat. Koncernens andelar i CellFlow West 
uppgick till 19 TSEK (112) vid första halvårets 
utgång. På CellFlow West hade koncernen 
vid första halvårets utgång långfristiga 
fordringar om 0 TSEK (0) redovisade som 
finansiella anläggningstillgångar, och 
kortfristiga fordringar om 2 142 TSEK 
(1  500). Alla koncernens transaktioner 
med intresseföretaget har skett på 
marknadsmässiga villkor.

LightAir-aktien
Aktiekapitalet uppgick vid första halvårets 
utgång till 79 308 420 SEK (69  558  420), 
fördelat på 52 872  280 aktier, envar med 
ett kvotvärde om 1,50 SEK. LightAirs aktie 
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är listad på Nordic SME Sweden (Nordic 
Growth Market NGM AB). Den 30 juni 2022 
var aktiekursen 1,88 SEK och det totala 
marknadsvärdet uppgick till 99,4 MSEK.

Medarbetare
Medelantalet medarbetare under första 
halvåret var 10, att jämföra med 7 motsvarande 
period föregående år.

Väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer
LightAir är genom sin verksamhet utsatt för 
risker av både rörelsekaraktär och finansiell 
karaktär. Inom bolaget pågår en kontinuerlig 
process att identifiera förekommande risker 
och bedöma hur dessa ska hanteras. För 
en fullständig redogörelse av identifierade 
risker och bolagets arbete med att hantera 
dessa i sin framtida verksamhet, hänvisas 
till avsnittet ”Risker, osäkerhetsfaktorer 
och riskhantering” i årsredovisningen för 
2021. Som där framgår är en av riskerna 
globala ekonomiska förhållanden och 
trender. Koncernens försäljning är till viss 
del beroende av den globala konjunkturen 

och omvärldsfaktorer i LightAirs 
verksamhetsområden. Det är i dagsläget 
svårt att fastslå hur omvärldsfaktorerna 
påverkar koncernen, men en utdragen 
konjunkturnedgång med minskad vilja 
till konsumentköp skulle kunna medföra 
en minskning av efterfrågan på LightAirs 
produkter, vilket kan påverka verksamheten 
finansiellt. Koncernens finansiella risker 
bedöms huvudsakligen vara finansieringsrisk, 
likviditetsrisk och valutarisk. Styrelsen arbetar 
med LightAirs kapitalstruktur för fortsatt 
drift och arbetar aktivt med en lösning för 
bolagets finansiering. Det pågår bland annat 
diskussioner med LightAirs största aktieägare 
för att säkra villkoren för en kapitalanskaffning.

Moderbolaget
Koncernen omfattar moderbolaget LightAir 
AB (publ) och de helägda dotterbolagen 
LightAir Holding AB, LightAir International 
AB, LightAir Industrial AB, LightAir CellFlow 
East AB, LifeAir Development AB och 
LifeAir AB. Någon verksamhet bedrivs inte i 
dotterbolagen LifeAir Development AB och 
LifeAir AB.

Kommande rapporttillfällen
LightAir tillämpar halvårsrapportering.

Bokslutskommuniké 2022    24 februari 2023 
Halvårsrapport 2023    29 augusti 2023

LightAirs finansiella rapporter publiceras på LightAirs webbplats www.lightair.com.

För ytterligare information kontakta:

Lars Liljeholm, VD, 0708-28 61 96, lars.liljeholm@lightair.com  
Martin Eliasson, Ekonomichef, 0766-36 94 90, martin.eliasson@lightair.com
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Koncernens resultaträkning i sammandrag
            jan - juni jan - dec

TSEK 2022 2021 2021

Nettoomsättning 7 129 8 588 17 161

Övriga rörelseintäkter 514 - 210

Rörelsens kostnader

Handelsvaror -3 370 -5 193 -10 436

Övriga externa kostnader -4 432 -4 364 -8 386

Personalkostnader -6 621 -5 343 -11 246

Avskrivningar av immateriella tillgångar -3 121 -2 489 -7 016

Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar -344 -197 -440

-17 888 -17 586 -37 524

Rörelseresultat -10 245 -8 998 -20 153

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i intresseföretag -142 -2 -53

Ränteintäkter och liknande resultatposter 236 79 80

Räntekostnader och liknande resultatposter -61 -56 -178

Resultat från finansiella poster 33 21 -151

Resultat före skatt -10 212 -8 977 -20 304

Skatt på periodens resultat -2 000 - -2 000

Periodens resultat -12 212 -8 977 -22 304
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Koncernens balansräkning i sammandrag

TSEK 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 37 711 29 905 25 881

Materiella anläggningstillgångar 1 014 997 931

Finansiella anläggningstillgångar 119 4 211 2 261

Summa anläggningstillgångar 38 844 35 113 29 073

Omsättningstillgångar

Varulager 13 994 13 013 11 226

Kortfristiga fordringar 6 769 3 005 4 750

Kassa och bank 3 339 12 343 7 933

Summa omsättningstillgångar 24 102 28 361 23 909

Summa tillgångar 62 946 63 474 52 982

Eget kapital

Bundet eget kapital 83 935 76 172 74 377

Fritt eget kapital -33 940 -19 813 -31 344

Summa eget kapital 49 995 56 359 43 033

Avsättningar 4 010 3 663 3 948

Långfristiga skulder 1 692 - -

Kortfristiga skulder 7 249 3 452 6 001

Summa eget kapital och skulder 62 946 63 474 52 982
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TSEK Aktiekapital

Fond för 
utvecklings-

utgifter

Övrigt 
tillskjutet 

kapital

Annat eget 
kapital inkl. 

årets resultat

Totalt eget 
kapital hänförligt 

till moderbolagets 
aktieägare

Vid årets början 2021 69 558 6 862 80 681 -91 732 65 369

Periodens resultat -22 304 -22 304

Balanserade utgifter för 
produktutveckling -2 044 2 044 0

Transaktioner med ägare:

- emissionskostnader -33 -33

Eget kapital 2021-12-31 69 558 4 818 82 692 -114 036 43 032

Vid årets början 2022 69 558 4 818 82 692 -114 036 43 032

Periodens resultat -12 212 -12 212

Balanserade utgifter för 
produktutveckling -192 192 0

Transaktioner med ägare:

- förvärv av koncernbolag (not 2) 9 000 8 700 17 700

- emission för förvärv av patent 750 725 1 475

Eget kapital 2022-06-30 79 308 4 626 92 308 -126 248 49 995

Förändringar i koncernens eget kapital i sammandrag
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            jan - juni jan - dec

TSEK 2022 2021 2021

Den löpande verksamheten

Resultat före skatt -10 212 -8 977 -20 304

Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet 3 668 2 551 7 657

Betald skatt - - -

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital -6 544 -6 426 -12 647

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av varulager 1 163 -5 046 -3 259

Förändring av fordringar -88 5 362 3 617

Förändring av kortfristiga skulder -252 -1 480 1 069

Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 720 -7 590 -11 220

Investeringsverksamheten

Förvärv (-)/Avyttring (+) av immateriella 
tillgångar -680 -702 -1 205

Förvärv (-)/Avyttring (+) av materiella 
anläggningstillgångar -58 -511 -688

Förvärv (-)/Avyttring (+) av finansiella tillgångar - -7 -107

Förvärv av koncernbolag (not 2) 172 - -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -566 -1 220 -2 000

Finansieringsverksamheten

Lån från kreditinstitut 1 692 - -

Emissionskostnader - -33 -33

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 692 -33 -33

Periodens kassaflöde -4 594 -8 843 -13 253

Likvida medel vid periodens början 7 933 21 186 21 186

Likvida medel vid periodens slut 3 339 12 343 7 933

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag
            jan - juni jan - dec

TSEK 2022 2021 2021

Nettoomsättning 1 824 1 819 3 524

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -985 -606 -1 468

Personalkostnader -1 821 -1 820 -3 532

-2 806 -2 426 -5 000

Rörelseresultat -982 -607 -1 476

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter 0 -19 -23

Resultat från finansiella poster 0 -19 -23

Resultat från bokslutsdispositioner

Lämnade koncernbidrag -8 500 -7 000 -18 000

Resultat från bokslutsdispositioner -8 500 -7 000 -18 000

Resultat före skatt -9 482 -7 626 -19 499

Skatt på periodens resultat - - -

Periodens resultat -9 482 -7 626 -19 499
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TSEK 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar 47 628 47 628 47 628

Summa anläggningstillgångar 47 628 47 628 47 628

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 62 640 57 195 51 237

Kassa och bank 159 7 699 1 941

Summa omsättningstillgångar 62 799 64 894 53 178

Summa tillgångar 110 427 112 522 100 806

Eget kapital

Bundet eget kapital 79 308 69 558 69 559

Fritt eget kapital 27 645 39 576 27 702

Summa eget kapital 106 953 109 134 97 261

Avsättningar 2 426 2 220 2 426

Kortfristiga skulder 1 048 1 168 1 119

Summa eget kapital och skulder 110 427 112 522 100 806

Moderbolagets balansräkning i sammandrag
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LightAir-koncernen hade inga fordringar 
eller skulder till Industrial vid tidpunkten för 
förvärvet.

Den preliminära förvärvsanalysen avseende 
LightAir Industrial AB är som följer:

Materiella tillgångar          369 
Omsättningstillgångar     6 035 
Kortfristiga skulder    -1 500 
Netto identifierbara 
tillgångar och skulder   4 904 
Goodwill     12 796 
Köpeskilling     17 700

Förvärvsanalysen avseende patent och 
rättigheter är som följer:

Värde på förvärvade 
immateriella tillgångar  1 475 
Köpeskilling     1 475

Intäkter hänförligt till förvärvat bolag

Då förvärvet genomfördes den 16 mars 
2022, bidrog förvärvat bolag inte med 
någon nettoomsättning i början av året. 
Om förvärvet ägt rum den 1 januari 2022, 
bedömer ledningen att förvärvat bolag skulle 
bidragit till koncernens nettoomsättning 
under perioden 1 januari – 16 mars 2022 
med 1,5 MSEK.

Kassaflödespåverkan

Effekten på koncernens kassaflöde bestod 
av en förvärvad kassa om 172 TSEK då 
köpeskillingen inte erlades kontant. Inga 
andra betydande förvärvsrelaterade 
kostnader förekom. 

Not 1. Redovisningsprinciper
Bolaget tillämpar Årsredovisningslagen 
(1995:1554) och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1, Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3).

Not 2. Förvärv av bolag, samt patent 
och rättigheter
LightAir förvärvade den 16 mars 2022 
LightAir Industrial AB (Cair AB) (”Industrial”), 
samt patent och rättigheter avseende 
CellFlow-teknologin som sammantaget 
ger ägandet över CellFlow-teknologin på 
alla globala konsument-, kommersiella 
och industriella marknader. Undantaget är 
Nordamerika samt inbyggda applikationer i 
ventilations- och HVAC-system.

Köpeskillingen för aktierna i Industrial 
betalades genom en apportemission av 
6 000 000 aktier i LightAir till ett värde 
om 17 700 TSEK och för patent och 
rättigheter betalades genom en emission 
av 500 000 aktier i LightAir till ett värde 
om 1 475 TSEK efter styrelsens beslut 
med stöd av bemyndigande från den extra 
bolagsstämman den 16 mars 2022.

Bemyndigande till styrelsen för förvärv av 
rättigheter avseende Nordamerika kvarstår

Årsstämman 2022 beslutade att 
bemyndiga styrelsen att utge ytterligare en 
tilläggsköpeskilling till Eurus AirTech AB mot 
betalning av 500 000 nya aktier i LightAir 
avseende förvärv av rättigheter som ger 
LightAir rätt att tillämpa CellFlow-teknologin 
på alla marknader i Nordamerika förutom 
HVAC/ventilation. Betalning för tecknade 
aktier ska kunna ske genom kvittning 
eller apport. Stämman beslutade att 
bemyndigandet ska gälla som längst till och 
med årsstämman 2023. 

Noter
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Stockholm den 26 augusti 2022

Lars Liljeholm 
VD

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva 
luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på 

Nordic SME Sweden (Nordic Growth Market NGM AB) under kortnamnet LAIR.

Not 3. Transaktioner med 
närstående
Transaktioner med närstående sker på 
marknadsmässiga villkor och all verksamhet 
är konkurrensutsatt. Transaktioner med 
intresseföretag beskrivs ovan. Q-Plast AB, 
helägt av Peter Holmberg, styrelseledamot 
i bolaget, har under första halvåret erhållit 
ersättning från LightAir om 215 TSEK för arbete 
med produktutveckling och produktvård.

Not 4. Eventualförpliktelser
Det finns inga förpliktelser av väsentlig 
karaktär.
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Revisors granskningsrapport

Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av bifogad 
halvårsrapport för LightAir AB (publ) per 30 
juni 2022. Det är styrelsen och verkställande 
direktören som har ansvaret för att upprätta 
och presentera denna halvårsrapport i 
enlighet med årsredovisningslagen. Vårt 
ansvar är att uttala en slutsats om denna 
halvårsrapport grundad på vår översiktliga 
granskning.

Den översiktliga granskningens 
inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i 
enlighet med International Standard on 
Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig 
granskning av finansiell delårsinformation 
utförd av företagets valda revisor. En översiktlig 
granskning består av att göra förfrågningar, 
i första hand till personer som är ansvariga 
för finansiella frågor och redovisningsfrågor, 
att utföra analytisk granskning och att vidta 
andra översiktliga granskningsåtgärder. En 
översiktlig granskning har en annan inriktning 
och en betydligt mindre omfattning jämfört 
med den inriktning och omfattning som en 
revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt 
har. De granskningsåtgärder som vidtas vid 
en översiktlig granskning gör det inte möjligt 

för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att Vi 
blir medvetna om alla viktiga omständigheter 
som skulle kunna ha blivit identifierade om 
en revision utförts. Den uttalade slutsatsen 
grundad på en översiktlig granskning har 
därför inte den säkerhet som en uttalad 
slutsats grundad på en revision har.

Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har 
det inte kommit fram några omständigheter 
som ger oss anledning att anse att den 
bifogade halvårsrapporten inte, i allt 
väsentligt, är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen.

Särskild upplysning
Utan att det påverkar våra uttalanden 
ovan vill vi fästa uppmärksamheten på 
halvårsrapportens rubrik Väsentliga 
händelser efter periodens utgång, som 
anger att företaget bedöms behöva säkra ny 
finansiering under år 2022 för att säkra den 
fortsatta driften. Detta förhållande tyder på att 
det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som 
kan leda till betydande tvivel om företagets 
förmåga att fortsätta verksamheten.

Stockholm den 26 augusti 2022 
BDO Mälardalen AB

Carl-Johan Kjellman 
Auktoriserad revisor

Revisorns rapport avseende översiktlig granskning av halvårsrapport

Till styrelsen i LightAir AB (publ) 
Org.nr. 556724-7373
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